Gårdens Café – til at mætte sulten
Køkkenet lukker klokken 15:30

Gårdens nybagte bolle – 49 kr.
Valgfri nybagt bolle med to lækre oste, frisk frugt samt hjemmelavet marmelade og smør.

Gårdens brunch med friskpresset juice – 189 kr. (Serveres fra 9-13)
Servering med bananpandekager, yoghurt med sæsonens kompot og hjemmelavet
granola, ”æg en cocotte” fra landsbyæg samt hjemmebagt bolle og rugbrød med smør,
Gårdens marmelade, frisk frugt og to lækre oste.
Hertil vælges enten brunchpølser og lækkert kødpålæg eller avocado og varm- og
hjemmerøget laks.

Gårdens lune sandwich – 89 kr.
Frisklavet sandwich i italienske pucciaboller med dagens udvalgte pålæg og tilhørende
salat
(Kan også købes som take away til 69 kr. uden salat).

Gårdens rugbrødssandwich – 99 kr.
•
•

Ny- og hjemmebagt rugbrødssandwich med avocado, syltede rødløg og hytteost
samt ristede hasselnødder.
Ny- og hjemmebagt rugbrødssandwich med varm- og hjemmerøget laks og
rygeostcreme samt syltet fennikel og kapers.

Gårdens æggekage – 139 kr. (Obs: ventetid kan forekomme)
Gårdens æggekage fra landsbyæg med bacon og dagens grøntsager samt tilhørende salat.
Hertil følger hjemmelavet rugbrød. (Kan laves vegetarisk)

Gårdens salat – 99 kr.
Hjemmelavet frisk salat m. varm- og hjemmerøget laks eller avocado. Hertil sæsonens
sylt, saltede græskarkerner og hjemmebagt brød

Gårdens lette platte – 99 kr.
Let anretning med to pølser, to lækre oste, sirupsnødder og tapenade samt lidt sødt/salt.
Hertil følger hjemmebagt brød og rugbrød

Gårdens børnetallerken – 75 kr.
Servering til de små med Gårdens hjemmebagte pølsehorn, bananpandekager samt
årstidens friske frugt og grønt (Hertil følger også en lille overraskelse til børnene)

Vi har åbent alle dage fra 9-16 – Kontakt os på 71903727 eller ggbestilling@gmail.com

Gårdens Café – til at slukke tørsten
Gårdens kaffe fra Frellsen
-

Espresso – 25 kr.

-

Americano – 30 kr.
Cortado – 40 kr.
Latte – 45 kr.
Cappuccino – 40 kr.
Varm Chokolade m./u. flødeskum – 35/40 kr.
Lille/stor stempelkande – 35/69 kr.
Iskaffe – 45 kr.

Gårdens te fra Frellsen kan købes enten i kop eller kande – 35/55 kr.
-

Earl Grey,
Lakrids,
Pære/Hyldeblomst,
Grøn/hvid med kvæde og jordbær.

Gårdens kolde drikke
-

Vand m./u. Brus fra Møn – 15/25 kr.
Saft fra Søbogaard – 35 kr.
Brus fra Ebeltoft Gårdbryggeri – 39 kr.
Friskpresset juice – 20 kr.

Vi har åbent alle dage fra 9-16 – Kontakt os på 71903727 eller ggbestilling@gmail.com

